Opis szkolenia:
Specyfika zawodu nauczyciela sprawia, że spoczywa na nim szczególna odpowiedzialność. Podczas
wykonywania swoich obowiązków pełni on zarówno funkcję dydaktyczną, jak i wychowawczą oraz
opiekuńczą. Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżyć podstawy odpowiedzialności prawnej nauczycieli
oraz pomóc rozwiązywać problemy związane z ryzykiem odpowiedzialności cywilnej i karnej
Korzyści ze szkolenia
1. Analiza odpowiedzialności cywilnej i karnej nauczycieli w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym
2. Zna wybrane akty prawne i ich poszczególne zapisy określające odpowiedzialność cywilną i karną
3. Wiąże właściwe zapisy prawne z poszczególnymi rodzajami swojej nauczycielskiej działalności
(lekcje w klasie, wycieczki, indywidualny kontakt z uczniem itp.)
4. Rozpoznaje najważniejsze zagrożenia związane ze swoją odpowiedzialnością cywilną i karną
5. Świadomie stosuje profilaktykę zagrożeń związanych z aktywnością zawodową, mogących
prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i karnej
6. Promuje odpowiedzialność prawną jako narzędzie dbania o dobro społeczności szkolnej wśród
nauczycieli i uczniów.
Adresaci: Nauczyciele, studenci

Program szkolenia
1. Odpowiedzialność cywilnoprawna placówki oświatowej, dyrektora oraz nauczyciela za szkody
wyrządzone osobom trzecim
 Regulacje ustawowe
 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
 Przesłanki odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego
 Czyny niedozwolone w praktyce szkolnej
 Przykłady praktyczne
 Przebieg postępowania i gwarancje procesowe
2. Odpowiedzialność karna dyrektora i nauczyciela
 Regulacje ustawowe
 Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego
 Przesłanki odpowiedzialności karnej
 Przestępstwa karne popełnione w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela
 Odpowiedzialność wykroczeniowa
 Przykłady praktyczne
 Przebieg postępowania i gwarancje procesowe

Termin szkolenia do ustalenia
Prelegent:
Adw. dr Piotr Bogacki – Doktor nauk prawnych, dziekan kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, asystent sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi IV Wydział Karny,
adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury w Krakowie. Przez 5 lat pełnił dodatkowo obowiązki asystenta sędziego przy XI Wydziale
Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi w zakresie rozpoznawania postępowań karnych ze stosunków
międzynarodowych.
Odbył około 20 szkoleń o charakterze zawodowym związanych z pracą asystenta sędziego i sędziego
pionu karnego oraz cywilnego organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę
Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym, karnym skarbowym, postępowaniu karnym,
kryminologii, wiktymologii, prawie medycznym. Zainteresowania badawcze obejmują również zagadnienia
związane z edukacją na rzecz bezpieczeństwa.
Autor artykułów w czasopismach recenzowanych i monografiach. Ukończył szkolenie z zakresu
psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, kurs podstawowy z zakresu mediacji, aktywnych
metod nauczania oraz prowadzenia zajęć metodą projektową.
Liczba godzin (5h)
Cena*: 110,00zł brutto/osoba
Prowadzący: Adw. dr Piotr Bogacki
* Cena obejmuje – uczestnictwo w zajęciach, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapraszamy do kontaktu:
ckp@ahe.lodz.pl

